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HP30/200 Vacuümbuissysteem

De Solar2all systemen zijn door verschillende keuringsinstituten
getest. Hierdoor hebben de collectoren het NEN-EN12975 certificaat
verkregen. Tevens heeft het HP30/200-systeem het NEN-EN12976
verkregen. Uit de testen is gebleken dat de Solar2all
vacuümbuissystemen aanzienlijk beter presteren dan de meer
gangbare platteplaat-systemen maar ook de andere
vacuümbuissystemen overtreft in opbrengst en kwaliteit.
Belangrijk voordeel van dit vacuümbuissysteem is dat deze ook in de
wintermaanden een bijdrage levert in de opbrengst, platteplaatsystemen zijn hiertoe niet in staat.
Het HP30/200 vacuümbuissysteem bestaat uit vier basis
componenten:
 De vacuümbuiscollector met 30 buizen, welke het zonlicht op een
zeer efficiënte manier opvangt en omzet in warmte.
 Het 200 liter opslagvat vervaardigd van het hoogwaardige
aisi316L, hier wordt het water verwarmd middels een koperen
warmtewisselaar.
 De pomp-unit met vele extra functies welke noodzakelijk zijn voor
het vlekkeloos functioneren van de collector.
 Hoogwaardige control-unit met grafisch display/besturingsmodule
die zorgt dat het systeem correct wordt aangestuurd.

HP58/1800 vacuümbuis collector
De collector is samengesteld uit 30 naast elkaar
geplaatste vacuümbuizen. Het vacuüm voorkomt dat de
ingevangen warmte weer aan de omgeving wordt
afgestaan. Door de ronde vorm van de buizen verandert
de invalshoek van de collector gedurende zes uur van de
dag niet en zal het rendement maximaal blijven. Mede
door deze twee principes en het efficiënte warmte
transport middels een heat pipe zijn essentieel voor de
hoge efficiency van de collector.

Opslagvat
Het 200 liter opslagvat kan worden gezien als de accu waarin de warmte wordt
opgeslagen, Het opslagvat moet minimaal een capaciteit hebben om in de dagelijkse
behoefte te voorzien, 30 liter per persoon (60°C) wordt als gemiddeld gehanteerd.
Het boilervat heeft een koperen warmtewisselaar, het collectorcircuit is hierdoor
volledig gescheiden van het sanitair water en kan worden voorzien van antivries.
Optioneel kan een tweede warmtewisselaar in het vat worden geplaatst welke kan
worden gebruikt voor de vloerverwarming of andere verwarmingsdoeleinden.
Alle Solar2all opslagvaten zijn gemaakt van zeer hoogwaardig RVS (Aisi 316)
waardoor de duurzaamheid is gewaarborgd. De vaten zijn voorzien van een
temperatuur- en drukbeveiliging en zijn eveneens voorbereid voor elektrische
naverwarming.

Pomp Unit
De Wilo RS 15/3 pomp in de pomp-unit zorgt voor de vloeistof circulatie in het collectorcircuit en daarmee de
warmte overdracht van de collector naar de tank. Overige componenten in de pomp-unit zijn; drukbeveiliging,
ontgas unit, analoge drukmeter, temperatuurmeter op de aan- en afvoer leiding, vloeistof vulgroep, flowmeter, reduceerklep, terugslagklep, afsluiters, isolatie, expansievat (10bar 99C).

Control unit
Het besturingssysteem zorgt dat het systeem volledig autonoom functioneert alle
parameters zijn met de hand aan te passen voor maximale efficiency. De control-unit is
uitgerust met 4 meegeleverde sensoren, de control-unit stuurt onder andere de pomp aan
van het collector circuit. Het grafische display is zeer duidelijk en makkelijk te bedienen.
Overige functies van de control-unit zijn: temperatuurregeling secundair circuit, elektrische
naverwarming, waarschuwing oververhitting, sterilisatiecyclus en vorst beveiliging.

Systeem
Alle in het schema aangegeven componenten worden meegeleverd, met uitzondering van de leidingen. Het
systeem kan zowel door de vakman als door een ervaren hobbyist probleemloos worden aangelegd.
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Systeem toepassing
Het wordt aangeraden voor gezinnen van 3 tot 4 personen. Het systeem is zowel leverbaar in een
schuindak als een platdak variant.

Besparing
De NEN-EN 12976 heeft uitgewezen dat het HP30/200, 5,1GJ op jaarbasis oplevert. Dit komt
overeen met een besparing van circa € 130,- per jaar. De oriëntatie van de collector is natuurlijk
een bepalende factor, op de uiteindelijke besparing. Op de web-site www.solar2all.com kan een
berekening worden gemaakt die rekening houdt met de oriëntatie van de collector.
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